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بــورس اوراق بهــادار در حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن عرصههــای ارتبــاط و تعامــل دولــت
و شــهروندان اســت .شــهروندانی کــه در ایــن بــازار ســرمایهگذاری میکننــد ،انتظــار دارنــد دولــت
در حفــظ مصالــح و منافــع ســرمایهگذاران عملکــردی شــفاف و قانونمــدار داشــته باشــد .یکــی از
جلوههــای پراهمیــت رفتــار اعتمادســاز دولــت ،پیشــگیری و مبــارزه بــا فســاد در ایــن عرصــه اســت تــا
پویایــی و پیشبینیپذیــری بــورس اوراق بهــادار را بــرای ســرمایهگذاران و اقتصــاد کشــور تضمیــن
نمایــد .مدیریــت تعــارض منافــع در بــورس اوراق بهــادار ،مصــداق اصلــی پیشــگیری و مبــارزه بــا
فســاد اســت کــه در ایــن مقالــه بــا رویکــرد توصیفــی ـ تحلیلــی در پــی شناســایی قواعــد مدیریــت
تعــارض منافــع در هنجارهــای داخلــی و ســپس تحلیــل آنهــا در ایــن حــوزه بــر خواهیــم آمــد .پــس
از تحلیــل و بررســی قوانیــن و مقــررات در ســپهر تقنینــی کشــور ،میتــوان نمونههایــی از هنجارهــای
مدیریتکننــدۀ تعــارض منافــع در بــورس اوراق بهــادار را مشــاهده کــرد کــه البتــه بایــد ایــن قوانیــن و
مقــررات ،توســعهیافتــه و شــامل مجمــوع مصادیــق تعــارض منافــع گردنــد .در حــال حاضــر مصادیقــی
همچــون اعــام دارایــی ،شــفافیت و افشــا ،منــع اشــتغال همزمــان ،ممنوعیــت فعالیتهــای مــوازی بــا
وظایــف عمومــی ،منــع مشــارکت اشــخاص ذینفــع در تصمیمگیریهــای رســمی ،حفــظ بیطرفــی،
حفاظــت از اطالعــات محرمانــه ،منــع مالکیــت یــا دارا بــودن ســهام اشــخاص تصمیمگیــر و دربهــای
گــردان ،در قوانیــن و مقــررات پیشبینــی شــده اســت؛ ولــی میتــوان ایــن زنجیــره را تکمیــل کــرده
و مدیریــت جامــع تعــارض منافــع را در ایــن عرصــه تضمیــن کــرد.
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مقدمه

تعــارض منافــع در ســالهای اخیــر یکــی از مباحــث برجســته در نهادهــای عمومــی و دولتــی
بــوده اســت کــه از آن بــه عنــوان حــوزه خاکســتری و فرصتــی بــرای ارتــکاب فســاد یــاد میشــود.
فســاد یکــی از مشــکالت نظــام اداری کشــور اســت کــه بایــد از طریــق اصــاح هنجارهــا و ســاختارها
بــه مقابلــه بــا آن پرداخــت 1.بنابرایــن از ســالیان دور ،دولتهــا ،تعــارض منافــع را خطــری بــرای
بیطرفــی در تصمیمگیــری عمومــی میدانســتند .تمرکــز اصلــی دولتهــا در ابتــدا بــر جلوههــای
ســنتی تعــارض منافــع ماننــد هدایــا یــا پیشــنهادات دوســتانه بــه مقامــات عمومــی و روابــط شــخصی
و خویشــاوندی بــود؛ امــا بــا گذشــت زمــان بــرای دولتهــا آشــکار شــد کــه تعــارض منافــع زمانــی رخ
میدهــد کــه منافــع شــخصی فــرد بــر فعالیــت او در بخــش عمومــی اثرگــذار باشــد 2و الزم اســت بــه
جلوههــای نویــن تعــارض منافــع نیــز توجــه کــرده و در پــی مدیریــت آنــان برآینــد.
یکــی از نهادهایــی کــه در ســالهای اخیــر بزنــگاه تعــارض منافــع شــده ،بــورس اوراق بهــادار
اســت .ایــن بــازار بهخصــوص در ایــام اخیــر ،دچــار نوســانات مشــکوک شــده اســت کــه افــکار عمومــی
بــا دیــده تردیــد نســبت بــه اعمــال سیاســتگذاران بــورس مینگرنــد و ظــن تعــارض منافــع و
ترجیــح منافــع اشــخاص خــاص بــر منافــع عمومــی بیشازپیــش تقویــت شــده اســت .ایــن موضــوع
ضــرورت شــفافیت تصمیمســازیهای کالن در بــورس را میرســاند تــا اعتمــاد عمومــی مــردم
تضعیــف نگــردد؛ چراکــه ســرمایهگذاری در بــورس و بالتبــع رشــد آن ،در ســایه اعتمــاد مــردم بــه
تصمیمســازیها در ایــن نهــاد و عــدم تالطــم ناگهانــی در ایــن بــازار شــکل میگیــرد.
اماکــن محــل داد و ســتد کاال ،پــول و اســناد و مالــی و تجــاری
بــورس در ابتــدا بــه تمامــی
ِ
اطــاق میشــد 3.بــا تأســیس و گســترش شــرکتهای ســهامی ،بحــث بــورس اوراق بهــادار اهمیــت
ازای آن ســندی
روزافزونــی داشــته اســت .مــردم پــول خــود را تحویــل ایــن شــرکتها میدهنــد و در ِ
بــه نــام ســهام دریافــت میکننــد .ســرمایهگذاران بــه دلیــل اینکــه بایــد ســرمایه خــود را تبدیــل بــه
وجــه نقــد نماینــد ،نیازمنــد بــازاری بــرای مبادلــه ایــن اوراق یــا ســهام هســتند؛ بنابرایــن اوراق بهــادار
وســیلهای بــرای تجمیــع ســرمایههای خــرد اســت تــا ســرمایهگذاری توســط اشــخاص نیازمنــد بــه
وجــه نقــد تســهیل گــردد .البتــه بایــد گفــت مقرراتگــذاری بــازار ســرمایه انجــام شــده و تحــت
نظــارت اســت و معامــات در آن ،مصــوب ســازمان بــورس اوراق بهــادار و ســایر مراجــع ذیصــاح
 .1ابریشمی راد ،محمدامین و حسین آیینه نگینی« ،مطلوبسازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات
اداری» در ساختار دستگاههای اجرایی» ،فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری ،سال دوم ،شماره  ،1399 ،4ص .58

2-Stan, L, The Romanian Anticorruption Bill, Centre for Post-Communist Studies, 2004: p: 48 .

 .2مهرانفر ،محمدرضا ،آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار ،نشر چالش ،چاپ سوم ،1389 ،ص .3
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اســت .همچنیــن ایــن بــازار متشــکل و خودانتظــام اســت؛ بدیــن معنــا کــه بــرای نظمبخشــی بــه
آن ،بــا تملــک قســمتی از بــازار ،ضمــن نظــارت بــر نقــل و انتقــال ســهام ،بــر فعالیــت اشــخاص هــم
در ایــن بــازار نظــارت میشــود 1.پــس میتــوان گفــت بــورس اوراق بهــادار ،بــازاری منســجم اســت
کــه موضــوع اصلــی آن ســرمایه بــوده و مــورد اصلــی معاملــه در آن ،البتــه نــه انحصــاری ،اوراق بهــادار
اســت 2.درواقــع هــدف اصلــی بــازار ســرمایه ،فراهــم کــردن فضایــی شــفاف و کارآمــد بــرای تأمیــن
مالــی اســت کــه بــا انتشــار اوراق بهــادار معامــات آن شــکل میگیــرد.
نظــر بــه لــزوم وجــود چهارچــوب حقوقــی مشــخص بــر بــورس یکــی از مهمتریــن نهادهــای مالــی،
در کشــور مــا تاکنــون قوانیــن متعــددی در مــورد بــورس اوراق بهــادار بــه تصویــب رســیده اســت
ولــی در حــال حاضــر قانــون «بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران» مصــوب ســال  84بــر
ایــن عرصــه حاکــم اســت .ایــن قانــون نســبت بــه قوانیــن و مقــررات ســابق مزیتیهایــی از قبیــل
ســاماندهی بــازار اولیــه ،ایجــاد تنــوع در ابزارهــای مالــی و نظــارت بــر ارکان و نهادهــای فعــال در
3
بــازار ســرمایه دارد.
در ســالهای اخیــر ،میــزان ســرمایهگذاری مــردم در بــازار ســرمایه بــه نحــو وســیعی گســترش
یافتــه اســت .ســهامداران انتظــار دارنــد دولــت با شــفافیت اطالعــات و رقابتــی کردن بــازار ،مانــع اعمال
رانــت عــدهای خــاص شــده و شــرایط فعالیــت را بــرای عمــوم جامعــه فراهــم ســازد .درواقــع مــردم از
دولــت توقــع همچــون داوری بیطــرف دارنــد در بــازار بــورس عمــل نمــوده و مانــع تفوقطلبــی و
انحصارگرایــی شــرکتها یــا نهادهــای خــاص شــود .در صــورت عــدم نظــارت دقیــق و جامــع دولــت
بــر بــازار بــورس ،فســاد و تعــارض منافــع در آن رخنــه کــرده و ایــن بــازار تبدیــل بــه عرصـهای ناســالم
میشــود کــه نهتنهــا قلــب تپنــده اقتصــاد از آن حاصــل نمیشــود ،بلکــه خــود تبدیــل بــه بزنــگاه
تعــارض منافــع شــده و از ایــن طریــق فســاد خــرد و کالن در عرصــه اقتصــادی و اداری ،نصیــب
حاکمیــت میشــود؛ لــذا الزم اســت دولــت بــا وضــع و اعمــال هنجارهــای حقوقــی دقیــق ،بــر ایــن
بــازار نظــارت نمــوده و مانــع وقــوع تعــارض منافــع گــردد .نظــر بــه ایــن هــدف ،ارکان بــورس شــامل
شــورای بــورس ،هیئــت پذیــرش اوراق بهــادار ،ســازمان کارگــزاران بــورس و هیئــت داوری بــورس
4
پیشبینــی شــدهاند تــا امنیــت ســرمایهگذاری و تأمیــن مالــی را تضمیــن میکننــد.
 .1اسدی ،حمید ،جزءه کالسی «آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه» ،دوره آموزشی مدیریت سرمایه ،دانشگاه
عالمه طباطبایی ،1397 ،ص .1
 .2سلطانی ،محمد ،حقوق بازار سرمایه ،انتشارات سمت ،چاپ سوم ،1396 ،ص .5
 .3بیکیان ،محمدرضا ،نگرشی حقوقی بر معامالت بورس کاال ،انتشارات مجد ،چاپ اول ،1394 ،ص .19
 .4جهانخانی ،علی و علی پارسائیان ،بورس اوراق بهادار ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،چاپ اول ،1374 ،ص
.106
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نظــر بــه بیــان مقدمــات پیشــین ،ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه آیــا قوانیــن و مقــررات
عرصــه بــورس اوراق بهــادار متضمــن قواعــد پیشــگیری و مدیریــت تعــارض منافــع هســتند و در صــورت
مثبــت بــودن پاســخ ،ایــن هنجارهــا چــه مصادیقــی از مدیریــت تعــارض منافــع را پوشــش دادهانــد؟
فرضیــه ابتدایــی مــا آن اســت کــه بــا توجــه بــه تصویــب قانــون بــازار اوراق بهــادار در ســالهای اخیــر،
رگههایــی از مدیریــت تعــارض منافــع را در ایــن قانــون و مقررههــای وابســته بــه آن میتــوان یافــت؛
ولــی لــزوم منسجمســاختن ایــن قوانیــن و مقــررات و پیشبینــی مصادیــق جدیــد مدیریــت تعــارض
منافــع ازجملــه کمبودهــای نظــام حقوقــی اســت کــه بایــد بــه آن پرداخــت .در ایــن مقالــه بــا روش
توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا مطالعــه کتابخان ـهای ،بــه تحلیــل و بررســی هنجارهــای حقوقــی وضعشــده
در حــوزه بــازار بــورس اوراق بهــادار ،در راســتای تحقــق هــدف مدیریــت تعــارض منافــع میپردازیــم.
عــاوه بــر ایــن بــا رویکــرد انتقــادی ـ تحلیلــی ،نقــاط ضعــف ایــن قوانیــن و مقــررات بررســی خواهــد
شــد.
تاکنــون پژوهشهــای متعــددی در حــوزه بــورس و بررســی ابعــاد حقوقــی آن نگاشــته و مســئله
مدیریــت تعــارض منافــع و ابعــاد آن مــورد مطالعــه نویســندگان قــرار گرفتــه اســت؛ امــا بررســی
موضــوع مدیریــت تعــارض منافــع در بــورس و تحلیــل و بررســی مزایــا و معایــب هنجارهــای حقوقــی
وضعشــده در حــوزه آن ،تاکنــون بــه صــورت مســتقل مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت؛ لــذا در ایــن
پژوهــش ،ایــن بعــد جدیــد از موضــوع ،مــورد مداقــه قــرار خواهــد گرفــت.
بــرای انجــام بررســی و پاســخ بــه مســئله اصلــی ایــن تحقیــق ،در گفتــار اول ایــن مقالــه ،چیســتی،
اهمیــت پیشــگیری و مدیریــت تعــارض منافــع و دســتهبندی آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در
گفتــار دوم ،مصادیــق تعــارض منافــع و قوانیــن و مقــررات متناظــر بــا مصادیــق ذکــر شــده را در عرصــه
بــورس اوراق بهــادار تحلیــل خواهیــم نمــود.

گفتاراول .تحدید مفهومی مدیریت تعارض منافع
تعــارض منافــع 1موقعیتــی اســت کــه اعمــال و تصمیمــات حرفـهای مبتنــی بــر منافــع اولیــه ،تحــت
تأثیــر نــاروای منافــع ثانویــه قــرار میگیــرد .منظــور از منافــع اولیــه ،منافــع عمومــی ماننــد حمایــت
از رفــاه عمومــی و وظایــف حرفـهای و نهــادی مقــام عمومــی اســت و منافــع ثانویــه ،اغلــب دربردارنــده
منافــع شــخصی ماننــد منافــع مالــی اســت؛ امــا محــدود بــه منافــع مالــی نمیشــود و خواســتههای
خویشــاوندان و دوســتان نیــز ذیــل منافــع ثانویــه قــرار میگیــرد کــه در حقــوق انگلســتان و فرانســه،
1-Conflict of Interest
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ذیــل عنــوان سوءاســتفاده از اختیــارات نیــز خوانــده شــده و مــورد نظــارت قضایــی قــرار میگیــرد.
سیاسـتهای مدیریــت تعــارض منافــع بیشــتر بــر منافــع و روابــط مالــی متمرکــز اســت؛ چراکــه ایــن
روابــط و منافــع نســبت بــه ســایر منافــع ســنجشپذیرتر اســت 2؛ بنابرایــن تعــارض منافــع هنگامــی
دارای منافــع خصوصــی
رخ میدهــد کــه مقــام عمومــی عهــدهدا ِر انجــام وظایــف از جانــب مــردم،
ِ
بــوده کــه ایــن منافــع خصوصــی یــا دیگــر منافــع بــا منافــع عمومــی در تعــارض بــوده و ایــن موضــوع
بــر بیطرفــی و هــدف انجــام وظایــف عمومــی تأثیرگــذار اســت یــا بــا هــدف تأثیرگــذاری انجــام
3
میشــود.
1

نکت ـه شایســته توجــه در ایــن زمینــه آن اســت کــه الزمــۀ بــروز تعــارض منافــع ،درگیــر شــدن
نفــع بخــش خصوصــی بــا بخــش عمومــی اســت؛ بــدان معنــا کــه بــدون ارتبــاط اشــخاص بــا بخــش
عمومــی یــا حاکمیتــی ،بــروز تعــارض منافــع منتفــی میباشــد؛ لــذا وجــود منافــع شــخصی بــه
ـع شــخصی در فرآینــد
خــودی خــود موجــب تعــارض منافــع نمیشــود؛ بلکــه مشــارکت صاحــب منافـ ِ
تصمیمســازی و تصمیمگیــری ،موجــب نگرانــی در شــکلگیری تعــارض منافــع میشــود؛ بنابرایــن
بایــد گفــت تعــارض منافــع در حیــن ارائــه خدمــات عمومــی بــه وجــود میآیــد 4.باتوجــه بــه ایــن
مســئله ،جامعــه از تمــام مقامــات فعــال در بخــش عمومــی انتظــار دارد کــه در همــه ســطوح ،وظایــف
خــود را بیطرفانــه و بــدون جانبــداری بــه انجــام رســانند و منافــع شــخصی یــا نزدیــکان آنــان بــر
تصمیمــات اثــر نگــذارد و هرگونــه مدیریــت بــد و ناشــیانه میتوانــد بــه فســاد یــا سوءاســتفاده از
منصــب عمومــی بیانجامــد.
از آنجــا کــه تعــارض منافــع در عرصــه خدمــت عمومــی توســط مقامــات عمومــی اعــم از مقامــات
سیاســی و اداری رخ میدهــد ،مدیریــت تعــارض منافــع و پیشــگیری از آن ،دارای اهمیــت بهســزایی
اســت .بــرای پیشــگیری از تعــارض منافــع ،دو دلیــل عمــده وجــود دارد -1 :در صورتــی کــه تعــارض
منافــع رخ ندهــد ،اعتبــار نظــام اداری و اعضــای آن حفــظ خواهــد شــد؛  -2چشمپوشــی کــردن و
اهمیــت نــدادن بــه خطــرات تعــارض منافــع ،خــود یکــی از عوامــل اصلــی تعــارض منافــع بالقــوه
اســت 4.اقداماتــی کــه در جهــت مدیریــت تعــارض منافــع صــورت میگیــرد موجــب افزایــش کارآمــدی
 .1افشاری ،فاطمه« .الگوی مطلوب نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به
حقوق انگلستان و فرانسه» ،رساله دکترا ،تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،1396 ،صص.66-47

2-Lo, B and Marilyn J Field, Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice, Washington
DC, The National Academies Press, 2009, pp: 46-47

3-Jenkins, M, Conflicts of Interest Topic Guide, Transparency International, 2015, p: 4
4-Esadze, L, Guidelines for Prevention of Conflict of Interest, Belgrade, Serbia, 2013, p 2

5-Demmke, C and Thomas Henokl, "Managing Conflicts of Interests – Ethics Rules and Standards in the
Member States and the European Institutions", EIPASCOPE, No 3, 2007, p 29
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در محیــط عمومــی شــده و در عیــن حــال ،تهدیــدی بــرای فســاد و بیقانونــی میشــود .در بیشــتر
مواقــع ،فســاد و تعــارض منافــع بــا یکدیگــر همــراه هســتند ،بــه همیــن دلیــل بــرای مبــارزه بــا فســاد،
بایــد تعــارض منافــع را شناســایی کــرد؛ چراکــه سیاسـتهای مبــارزه بــا تعــارض منافــع ،ابــزار مهمــی
در جهــت ارتقــاء دموکراســی و بــاال بــردن انســجام اداری محســوب میشــوند 1.در ایــن راســتا کارکنــان
عمومــی بایــد قبــل از انتخــاب یــا انتصــاب خــود ،منافــع خــود را بــه اداره اعــام نماینــد 2.ایــن اعــام،
بــه دلیــل قــدرت تصمیمگیــری ،وظایــف مدیریتــی و فســاد بالقــوه در میــان مدیــران و مقامــات
عمومــی اســت کــه ســاز و کار متفاوتــی بــرای آن در نظــر گرفتــه میشــود 3.البتــه بایــد توجــه داشــت
میــان فســاد و تعــارض منافــع تمایزهایــی وجــود دارد .فســاد ،اســتفاده از موقعیــت و ســمت عمومــی
بــرای منافــع شــخصی اســت ،در حالــی کــه تعــارض منافــع مربــوط بــه انجــام وظایــف قانونــی مقــام
عمومــی بــوده ،یعنــی مقــام عمومــی دارای منافــع شــخصی باشــد یــا هنــگام انجــام وظیفــه عمومــی
تعــارض منافــع بــروز یابــد؛ بــه عبــارت بهتــر ،فســاد اغلــب شــامل مــوارد تعــارض منافــع نیــز میشــود
ولــی همــه مــوارد تعــارض منافــع جــزء مــوارد فســاد نیســتند؛ بــه عنــوان مثــال ،مقــام عمومــی کــه
مطابــق قانــون و بــر اســاس اصــول بیطرفانــه تصمیمگیــری میکنــد ممکــن اســت منافــع شــخصی
خــود او نیــز در پــی تصمیمگیــری تأمیــن شــود کــه ایــن بههیچوجــه فســاد محســوب نمیشــود
و فــردی دیگــر کــه رشــوه گرفتــه اســت ،ممکــن اســت شــامل تعــارض منافــع شــود کــه اغلــب و نــه
همیشــه اینگونــه اســت 4؛ بنابرایــن ممکــن اســت تعــارض منافــع بــه فســاد بیانجامــد.
تعــارض منافــع در ایــن مفهــوم ،معــادل انحــراف از اختیــارات 5یــا همــان سوءاســتفاده از اختیــار
مقــام اداری در حقــوق فرانســه اســت .در تعریــف انحــراف از اختیــار« ،ژز» ،حقوقــدان برجســته
فرانســوی ،آن را «اســتفاده از صالحیتهــای واگــذار شــده بــرای نیــل بــه اهدافــی غیــر از اهدافــی
کــه قانــون واگذارنــده صالحیــت مطمحنظــر داشــته» 6دانســته اســت .همچنیــن در تعریــف دیگــری
مشــابه تعریــف ژز بیــان شــده ،سوءاســتفاده از اختیــار وقتــی پیــش میآیــد کــه تصمیمگیرنــده ،رأی
1-Villoria Mendieta, M, Conflict-of-interest policies and practices in nine EU member states: a comparative
review, SIGMA, 2007, p 6

2-Salminen, A, Olli Pekka Viinamake and Kola Worrbacka, Rinnai, The control of corruption in Finland, admin
istrative management public, 2009, p 86

3-Rexha, A, "Is the asset declarations system in Kosovo helping the fight against corruption and preventing the abuse of
power?", A Policy Report by Group for Legal And Political Studies, NO 8, 2014, p 10
4-Esadze, L, Guidelines for Prevention of Conflict of Interest, Belgrade, Serbia, 2013, p 3
5-Le Dètournement de pouvoir .

6-Jèze, La Jurisprudence du Conseil ď Ètat et le Détournement de Pouvoir, Revue du Droit Public, .

1994, pp 58- 59. quoted in: Schwartz, B. (2006), French Administrative Law and the Common-Law World ,Clark,
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را بــه دلیــل اندیش ـهای کــه در قانــون پیشبینــی نشــده اســت ،اتخــاذ میکنــد .مقولــه «سوءاســتفاده
از اختیــارات» بــه طــور كلــی بــه دو دســته تقســیم میشــود :نخســت ،سوءاســتفاده بــا هــدف تأمیــن
منافــع خصوصــی؛ دوم ،سوءاســتفاده از اختیــار بــا هــدف تأمیــن منافــع عمومــی .البتــه برخــی دیگــر،
دســتهبندی جزئیتــر دیگــری نیــز بیــان میكننــد كــه شــامل:
 -1فاصله گرفتن از هدف اصلی دستگاه اداری (منفعت عمومی):
 -1-1هدف قرار دادن منفعت شخصی؛
حب غیر به حساب منفعت عمومی؛
ّ -2-1
 -3-1بهکارگیری قدرت به قصد انتقام؛
 -4-1اغراض سیاسی و حزبی.
خاص مقرر قانونی؛
 -2تالش اداره برای هدفی مغایر با اهداف ّ
1
 -3استفاده از آیینهای اداری به جای آیینی دیگر است.
منافــع عمومـاً بــه دو دســته مالــی و غیرمالــی تقســیم میشــوند .منافــع مالــی بــه طــور بالقوه یــا بالفعل،
شــامل آورده و ســود مالــی میشــوند کــه منافــع مالــی آن بــه کارکنــان ،اعضــای خانــواده آنــان ،امــوال
شــخصی ،دارا شــدن ســهام یــا فراهــم کــردن موقعیــت مناقصــه بــرای کار دولتــی ،قبــول هدیــه و پذیــرش
مهمانــی یــا دریافــت درآمــد از شــغل دوم میشــود .ایــن منفعــت مالــی رونــد افزایشــی دارد؛ چراکــه درنتیجه
تصمیمگیــری مقــام عمومــی ،ارزش آنــان افزایــش پیــدا میکنــد کــه بــه طــور مثــال بــا انتخــاب پیمانــکار
خــاص بــرای مناقصــه ســهم بیشــتری نصیــب مقــام عمومــی میشــود .دســته دیگر منافــع غیرمالی هســتند
کــه وجهــه مالــی در آنــان دیــده نمیشــود کــه ممکــن اســت ایــن نــوع تعــارض منافــع از روابــط شــخصی
یــا خانوادگــی یــا فعالیتهایــی در محیــط ورزشــی ،اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی شــود .بارزتریــن مثــال آن
منافــع خانوادگــی اســت .بــه طــور مثــال بــا اســتخدام کارکنان بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن فرآیند اســتماع
بــرای تضمیــن موقعیــت بــرادر یــا پســرخاله خــود بــدون اینکــه منفعــت مالــی بــرای مقــام عمومــی داشــته
باشــد یــا نقشـهکش شــهرداری کــه فرزنــد او در مهدکــودک محلــی مشــغول بــه تحصیل اســت ،نقشـههایی
را بــه طــور داوطلبانــه بــرای گســترش مهدکــودک طراحــی کنــد .در اینجــا ،تعــارض منافع بــروز یافته اســت.
تصمیــم او تحــت تأثیــر موقعیــت فرزنــد قــرار گرفتــه و بیطرفــی او در ارزیابــی نقشــه مــورد تردیــد قــرار
میگیــرد 2.ایــن موضــوع بهخصــوص بــرای مســئوالن بــورس کــه ارتبــاط شــخصی بــا گروههــای البیگــر
3
و ســازمانهای اقتصــادی دارنــد ،آنــان را در معــرض تعــارض منافــع قــرار میدهــد.
1-Leberton, Gilles. Droit Administratif Gènèral, Paris, Dalloz, 2007, p 487 .

2-Lo, B and Marilyn J Field, Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice, Washington
DC, The National Academies Press, 2009, p: 16
3-Sanz. B, Codes of Conduct and Conflicts of Interest at any governance level of the management of EU Funds,
Directorate General for Internal Policies of the Union, 2017, p: 42
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مهمتریــن ابزارهــای جلوگیــری از تعــارض منافــع عبارتانــد از :ممنوعیــت مطلــق پذیــرش
هدیــه ،قاعدهمندســازی یــا محدودیــت فعالیتهــای سیاســی ،ممنوعیــت بهکارگیــری و اســتخدام
خویشــاوندان ،محدودیــت عضویــت در هیئتمدیرههــا ،ســازمانهای مردمنهــاد ،شــرکتها و
ســازمانهای غیرانتفاعــی ،عــدم وابســتگی بــه اتحادیههــای تجــاری یــا ســازمانهای شــغلی و دیگــر
منافــع شــخصی ،عــدم پذیــرش شــغل دوم کــه بــه طــور بالقــوه بــا وظایــف عمومــی مقامــات رســمی
تعــارض دارد ،متعهــد شــدن یــا رابطــه بــا انجمنهــا یــا مشــاغل نــژادی ،قومــی ،یــا اعتقــادی ،افشــاء
اطالعــات عمومــی ،ممنوعیــت نمایندگــی و کار بــرای کشــورهای خارجــی ،اعــام درآمــد و دارایــی
شــخصی ،اعــام دارایــی و درآمــد خانــواده ،اعــام منافــع شــخصی مرتبــط بــا قراردادهــا ،اعــام منافــع
شــخصی مرتبــط بــا تصمیمســازی ،محدودیتهــا و کنتــرل دادوســتدها و مشــاغل یــا فعالیتهــای
مردمنهــاد بعــد از اشــتغال ،محدودیــت و کنتــرل انتصابــات همزمــان بیرونــی ماننــد اســتخدام در
ســمنها ،ســازمانهای سیاســی یــا دولتــی؛ عــاوه بــر اینهــا ،مــوارد دیگــری نیــز در برخــی کشــورها
بــه آنهــا افــزوده شــده اســت کــه باتوجهبــه شــرایط و موقعیــت هــر کشــور متفــاوت میباشــد کــه
ازجملــه آنــان میتــوان بــه راهکارهــای عمومــی شــفافیت الزم ،افشــاء مســائل مرتبــط بــا وظایــف و
نظــارت و کنتــرل اســناد (از طریــق کمیتههــای رفتــار حرفــهای) و اطــاع از سیاســتها و اصــاح
1
وضعیــت و مقررههــای قانونــی حقــوق جــزا و اداری اشــاره کــرد.

گفتار دوم .مدیریت مصادیق تعارض منافع در بورس
پــس از بررســی مفاهیــم مربــوط بــه بــورس و مدیریــت تعــارض منافــع و چهارچوبشناســی آن
در گفتــار قبــل ،در ایــن گفتــار بــه بررســی مصادیــق تعــارض منافــع در بــورس خواهیــم پرداخــت.
در گفتــار پیــش رو مصادیقــی همچــون شــفافیت ،حفــظ بیطرفــی ،حفاظــت از اطالعــات محرمانــه،
مشــارکت در فعالیتهــای تصمیمگیــری رســمی اثرگــذار بــر منافــع خصوصــی ،دارا بــودن ســهام
شــرکت خصوصــی و اشــتغال همزمــان بحــث شــده و مدیریــت یــا عــدم مدیریــت ایــن مصادیــق در
قوانیــن و مقــررات بــورس کشــور بررســی و تحلیــل خواهــد شــد .ایــن مصادیــق تعــارض منافــع ،نقــش
غیرقابــل انــکاری در بــروز فســاد در بــورس دارنــد کــه ضــرورت پیشــگیری و مدیریــت آنــان از طریــق
قانونگــذاری مســئلهای اســت کــه بایــد مــورد توجــه سیاســتگذاران قــرار گیــرد.

1-Barcham, M, Corruption in Pacific Island Countries, UNDP Pacific Centre, 2007, p: 30
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بنــد اول .نقــش شــفافیت و افشــا در مدیریــت تعــارض منافــع بــورس
اوراق بهــادار
چهارچــوب قوانیــن و مقــررات بایــد شــفاف و صریــح باشــد 1تــا از ایــن طریــق مانــع اعمــال
ســلیقهها در اجــرای هنجارهــا شــد .بســیاری بــر ایــن عقیــده هســتند کــه افشــاء تعــارض منافــع
بــه افزایــش اعتمــاد عمومــی در جامعــه انجامیــده و پــس از آن ،بیطرفــی مســئولین در ســطح
افــکار عمومــی جامعــه تقویــت میشــود 2.براســاس مــاده  13توصیهنامــه شــورای اروپــا 3مصــوب
 ،2000مقامــات عمومــی بایــد از وضعیــت تعــارض منافــع مطلــع باشــند و از بــروز آن جلوگیــری
کننــد و در صــورت بــروز ،آن را در اولیــن فرصــت بــه ناظــر گــزارش نمــوده و تصمیــم نهایــی خــود
را بــدون تعــارض منافــع اتخــاذ نماینــد؛ بــه طــوری کــه ایــن تصمیمــات ســبب بــروز تعــارض منافــع
نگــردد .مثــال آشــکار در مــورد شــفافیت را میتــوان در مــورد هلنــد بــه کار بــرد کــه نماینــدگان
آن کشــور موظــف شــدهاند منافــع خــود را کــه در ســمتهای قبــل از تصــدی کرســی نمایندگــی
کســب کردهانــد ،اعــام نماینــد و ایــن موضــوع بــه سامانبخشــی البیگــری و نظــارت بــر نماینــده
پــس از اتمــام دوره نمایندگــی ،کمــک میکنــد .همچنیــن نماینــدگان بــا ایــن اعــام ،بــه نهــاد ناظــر
کمــک میکننــد کــه بــر منافــع آنــان در شــرکتها یــا منافــع همســران و اعضــای خانــواده آنــان
بــه عنــوان اشــخاص ثالــث نظــارت کننــد .در رومانــی در صورتــی کــه مقامــات عمومــی بــا هــر نهــاد
تجــاری یــا ســازمان غیرانتفاعــی رابطــه قــراردادی داشــته باشــند یــا خویشــاوندان آنــان ســهامدار
اینگونــه نهادهــا باشــند ،بایــد ایــن منافــع را اعــام کننــد 4.همچنیــن بایــد دانســت کــه الــزام بــه
ارائــه اطالعــات و شــفافیت ،همــواره یکــی از ویژگیهــای اصلــی بــازار اوراق بهــادار بــوده اســت کــه
5
دلیــل آن را بایــد کمــک بــه رقابتپذیــری ایــن بــازار دانســت.
شــفافیت ،عنصــر الزم مدیریــت تعــارض منافــع محســوب میشــود کــه درواقــع بــه وضــوح و زبــان
ِ
استثنای حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد
«شرایط استثنایی و
 .1مشهدی علی ،علی دارایی و صدیقه قارلقی،
ِ

خبرگان قانون اساسی به وضعیتهای اضطراری)» ،فصلنامه پژوهشهای نوین حقوق اداری ،دوره  ،2شماره ،1399 ،4
ص .44
2-Bryan K. and Kuang Xi, «Conflicts of Interest, Disclosure, and (Costly) Sanctions: Experimental Evi
dence», The Journal of Legal Studies, Vol. 38, No. 2, 2009, p: 506
3-Recommendation No R (2000) 10, Codes of Conduct for Public Officials
4-Borlini, L, Codes of conduct for public officials, GRECO findings & recommendations, Strasbourg, 2019, p: 15

 .5باقری ،محمود و جواد سیدی ،همگرایی و رقابت در بازارهای بورس :تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس،
فصلنامه حقوق ،دوره  ،38شماره  ،1387 ،3ص .59
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ســاده ،اطالعــات را در اختیــار شــهروندان و ذینفعهــا قــرار میدهــد .ایــن مؤلفــه باعــث میشــود کــه
تصمیمــات معقوالنــه و بیطرفانــهای اتخــاذ شــود 1.همچنیــن یکــی از پیششــرطهای پاســخگویی
در نظامهــای دموکراتیــک ،وجــود اصــل شــفافیت در نهادهــای تصمیمگیــری حاکمیتــی و در میــان
مســئوالن دولتــی و حکومتــی اعــام شــده اســت 2.بــرای ایجــاد شــفافیت ،ناگزیــر بایــد بــه اصــل
انتشــار اطالعــات توســل کــرد؛ بــه طــوری کــه میتــوان گفــت ،شــفافیت از مدخــل انتشــار اطالعــات
بــه دســت میآیــد و بــدون انتشــار اطالعــات رســیدن بــه شــفافیت امــری موهــوم میباشــد 3.مقامــات
عمومــی بایــد ملــزم شــوند کــه بــه طــور منظــم منافــع قبلــی و حــال خــود را اعــام نماینــد.
بهتریــن نظــام افشــا ،مربــوط بــه افشــای منافــع مالــی و غیرمالــی اســت کــه ایــن منافــع در فرآینــد
تصمیمگیــری تأثیرگــذار اســت 4.در بــورس اوراق بهــادار منظــور از افشــا ،اعــام اطالعــات بــرای
معاملهکننــدگان احتمالــی اوراق بهــادار اســت کــه بــا اعــام ایــن اطالعــات ،زمینــه بــرای بهرهبــرداری
5
ناعادالنــه دارنــدگان اطالعــات از بیــن مـیرود.
یکــی از مهمتریــن مــوارد افشــا و شــفافیت را میتــوان اعــام درآمــد و دارایــی مســئوالن دانســت.
معمــوالً در کشــورهایی کــه دارای چش ـماندازی از انباشــت فســاد هســتند ،مســئوالن عمومــی را بــه
اعــام ثــروت و دارایــی خــود ملــزم میکننــد 6.هــدف از تأســیس نظــام اعــام دارایــی مســئوالن
7
عمومــی ،پاســخگو کــردن آنــان ،افزایــش شــفافیت و اعتمــاد شــهروندان بــه هیئــت حاکمــه میباشــد.
ایــن اعــام میتوانــد موقعیتهــای تعــارض منافــع را آشــکار کــرده و مــوارد جانبــداری بالقــوه
مســئوالن را مشــخص نمــوده و امــوال نامشــروع را شناســایی کــرده و میــزان هدیــه ،مســتمری و وام
1-Lo, B and Marilyn J Field, Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice, Washington
DC, The National Academies Press, 2009, p: 58

 .2همدمی خطبهسرا ،ابوالفضل ،فساد مالی؛ علل ،زمینهها و راهبردهای مبارزه با آن ،تهران :پژوهشکده مطالعات
راهبردی ،1383 ،ص .221
 .3زارعی ،محمدحسین و آزیتا محسنزاده« ،حقوق اداری دموکراتیک و پارادایم بوروکراسی وبری» ،اندیشههای
حقوق اداری (مجموعه مقاالت اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی) ،تهران ،انتشارات مجد ،1392،ص .34

4-Jenkins, M, Conflicts of Interest Topic Guide, Transparency International, 2015, p: 5 .

 .5جنیدی ،لعیا و محمد نوروزی ،شناخت ماهیت اطالعات نهانی در بورس اوراق بهادار ،فصلنامه حقوق ،دوره ،39
شماره  ،1388 ،2ص .135
 6-Villoria Mendieta, M, Conflict-of-interest policies and practices in nine EU member states: a compara� .
.tive review, SIGMA, 2007, p 8
 .7وکیلیان ،حسن و داور درخشان ،بررسی کارایی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی ،دو
فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره  ،1396 ،78 -77صفحه .236
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را مشــخص نمایــد و همچنیــن از ســوءمدیریت مقــام عمومــی پیشــگیری کــرده و در آشــکار کــردن
جرائــم اداری ماننــد رشــوه و اختــاس مؤثــر اســت .نکتــه ممتــاز اعــام دارایــی و منافــع در ایــن اســت
کــه اعالمیههــا بایــد بهروزرســانی شــده و در فواصــل مشــخصی ارائــه شــود 1.عــاوه بــر ایــن ،اعــام
امــوال و دارایــی کارکنــان و مقامــات رســمی بــه نهادهــای عمومــی در کشــف بهتــر تعــارض منافــع
مؤثــر اســت؛ چراکــه میتوانــد از فعالیتهــای تجــاری ،مالیــات و دیگــر فعالیتهــای انجــام شــده
پردهبــرداری کنــد .متخصصــان بــر ایــن اعتقــاد هســتند کــه یکــی از بهتریــن راههــای پیشــگیری و
مدیریــت تعــارض منافــع ،الــزام همــه کارکنــان بخشهــای اقتصــادی بــه اعــام دارایــی و بررســی و
کنتــرل ایــن اعالمیههــا اســت و ایــن اعالمیــه را بایــد شــرط ادامــه کار و فعالیــت آن در نهادهــای
اقتصــادی دولتــی دانســت تــا تأثیــر آن بهســزا باشــد و نیــز راســتیآزمایی ایــن اعالمیههــا در جهــت
پیشــگیری و مبــارزه بــا اعــا ِم تحریفشــده ازجملــه مکانیســمهای مؤثــر مدیریــت تعــارض منافــع
2
اســت .
بــا توجــه بــه اهمیــت اعــام دارایــی و شــفافیت آن بــرای نهادهــای ناظــر ،مــاده  14قانــون بــازار
اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران مصــوب  ۱۳۸۴مقــرر مــیدارد« :در بــدو انتصــاب و خاتمــه
عضویــت ،اعضــای هیئتمدیــره بایــد فهرســت داراییهــای خــود ،همســر و افــراد تحــت تکفــل خــود
را بــه شــورا گــزارش نماینــد» .مالحظــه میشــود کــه عــاوه بــر اعضــای هیئتمدیــره ،اعضــای خانــواده
ـب نهــاد
آنــان نیــز مکلــف بــه شــفافیت دارایــی و امــوال شــدهاند .ایــن موضــوع جهــت جلوگیــری از فریـ ِ
ناظــر اســت کــه در صــورت فقــدان ایــن الــزام ممکــن اســت اعضــای هیئتمدیــره اقــدام بــه انتقــال
دارایــی خــود بــه اعضــای خانــواده نمــوده و بدینوســیله زمینــه کتمــان ثــروت و دارایــی خــود را
فراهــم ســازند 3.همچنیــن بــر اســاس مــاده  ،17اعضــای شــورا و ســازمان موظفانــد فعالیتهــای
اقتصــادی و مالــی خــود و همچنیــن مشــاغل تماموقــت یــا پارهوقــت خــود را کــه طــی دو ســال اخیــر
بــه آن اشــتغال داشــتهاند یــا دارنــد ،بــه رئیــس قــوه قضاییــه گــزارش دهنــد .قســمت اخیــر مــاده
حکایــت از توجــه قانونگــذار بــه فعالیتهــای ســابق اعضــای هیئتمدیــره اســت تــا اعضــا تحــت تأثیــر
فعالیتهــای ســابق ،زمینهســاز تعــارض منافــع و تأمیــن منافــع ســمتهای ســابق در موقعیــت فعلــی
نشــوند؛ عــاوه بــر ایــن ،بــر اســاس تبصــره مــاده  17دســتورالعمل اجرایــی نحــوه انجــام معامــات در
بــورس اوراق بهــادار تهــران مصــوب  ،1389ســازمان بــورس اوراق بهــادار میتوانــد جهــت پیشــگیری
1-Nayak, V, Transparency in the Disclosure of Assets by Judges - Basic components of a disclosure law and what we
can learn from other countries, New Delhi, 2009, p: 22

2-TAIEX Seminar, Conflict of Interest in the Judiciary", EU Delegation in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
.(BiH), 2015, pp 8-10
3-Hoppe, T, The case of for asset declarations in the judiciary: identifing illicit enrichment and conflicts of interests, .
Michelsen Institute, 2015, p: 6
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مدیریت تعارض منافع بورس اوراق
بهــادار در آیینــه هنجارهای تقنینی

از تضییــع حقــوق ســرمایهگذاران در صــورت ابهــام و عــدم شــفافیت اطالعــات ناشــر ، 1نمــاد معامالتــی
وی را تعلیــق کنــد .ایــن موضــوع نشــاندهنده اعمــال ضمانتاجــرا در قبــال عــدم شــفافیت و جایــگاه
رفیــع آن در بــورس اوراق بهــادار اســت.

بنــد دوم .نقــش مالکیــت یــا دارا بــودن ســهام شــرکت خصوصــی در
2
وقــوع تعــارض منافــع بــورس اوراق بهــادار
موقعیتــی از تعــارض منافــع اســت کــه در آن یــک مقــام دولتــی ،همزمــان در بخــش خصوصــی
دارای ســهام یــا مالکیــت یــک شــرکت خصوصــی اســت کــه آن شــرکت تحــت کنتــرل یــا تحــت
تأثیــر تصمیمــات او قــرار دارد .دارا بــودن ســهام در شــرکتهای خصوصــی در کشــور ایتالیــا ،اهمیــت
محدودیتهــا پیرامــون مالکیــت شــرکتهای خصوصــی را نشــان میدهــد .در ایــن کشــور ،یــک
مدیــر دولتــی نبایــد مالــک شــرکت خصوصــی باشــد کــه آن شــرکت تحــت کنتــرل یــا تحــت تأثیــر
تصمیمــات او قــرار دارد .همچنیــن مدیــران دولتــی نبایــد مالــک شــرکتهایی باشــند کــه طــرف
قــرارداد یــا همــکار بخــش دولتــی هســتند .منافــع شــخصی در ایــن مــوارد میتواننــد عمــل بــه
وظایــف رســمی کارکنــان را بــا تهدیــد مواجــه کنــد .مالکیــت درصــد کمــی از ســهام شــرکتهای
بــزرگ ،زمانــی بایــد مــورد پذیــرش قــرار گیــرد کــه صرف ـاً جنبــه ســرمایهگذاری شــخصی دارنــد و
قــدرت اثرگــذاری بــر سیاس ـتهای شــرکتها را نــدارد ،امــا اینهــا همگــی بایــد بــا توجــه بــه جایــگاه
مســئول دولتــی ،مــورد بررســی قــرار بگیرنــد؛ بنابرایــن قانــون یــا دیگــر هنجارهــای الــزامآور دولتــی
بایــد همــه مقامــات دولتــی را از کســب منافــع ناموجــه و غیرمشــروع بــرای خــود یــا خویشــاوندان خــود
3
از طریــق تصــدی ســمت بــه عنــوان عضــو هیئتمدیــره شــرکتهای خصوصــی بــاز بــدارد.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،مــاده  8آئیننامــه شــرایط عرضــه ســهام شــرکتهای مشــمول
واگــذاری در بــورس یــا بــازار خــارج از بــورس مصــوب  1386شــورای عالــی بــورس مقــرر مــیدارد
«انتقــال داراییهــای شــرکت مشــمول واگــذاری ،اعــم از داراییهــای مشــهود ،نامشــهود و پروانههــای
فعالیــت و بهرهبــرداری ،پــس از تصویــب واگــذاری شــرکت ،بــه شــرکت مــادر تخصصــی یــا وزارتخانههــا
و شــرکتهای وابســته ممنــوع اســت» .ایــن موضــوع مانــع سوءاســتفاده مقامــات دولتــی بــرای واگــذاری
شــرکتها میشــود؛ چراکــه همــواره بیــم آن وجــود دارد کــه در فرآینــد واگذاریهــا ،مقامــات بــورس
اوراق بهــادار شــرکتها را بــه نهادهــای زیرمجموعــه خــود واگــذار کــرده و منتفــع گردنــد.
 .1بر اساس بند  12ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،ناشر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به
نام خود منتشر میکند.

2-Private firm ownership and/or stock holdings

3-Borlini, L, Codes of conduct for public officials, GRECO findings & recommendations, Strasbourg, 2019, p: 9
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همچنیــن بــه موجــب مصوبــه مربــوط بــه تعریــف کارگــزار غیرذینفــع در بــورس کاالی ایــران
مصــوب  86شــورای عالــی بــورس مقــرر گشــته کــه در اجــرای بندهــای  ۱و  ۲مــاده  ۴قانــون بــازار
اوراق بهــادار و در راســتای بنــد  ۵مصوبــه شــماره / ۵۰۷۹۵ت  ۳۷۴۰۶/هـــ جلســه مــورخ 86/3/2
هیئتوزیــران در خصــوص انتخــاب کارگــزاران غیرذینفــع در امــر تجــارت فــوالد ،شــرایط فعالیــت
کارگــزاران در بــورس کاالی ایــران بــه شــرح زیــر تعییــن میگــردد۱ :ـ کارگــزاران بــورس کاالی
ایــران نبایســتی در امــر تجــارت فــوالد و ســایر محصــوالت پذیرفتهشــده در بــورس ذینفــع باشــند.
۲ـ کارگــزار در مــوارد زیــر ذینفــع محســوب میشــود کــه  )۲-1کاالهــای پذیرفتــه شــده را در
بــورس یــا خــارج از آن بــه نــام یــا بــرای خــود معاملــه نمایــد )۲-۲ .بیــش از ده درصــد از ســهام
شــرکت کارگــزاری بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم (از طریــق شــرکتها ،مؤسســات ،انجمنهــا،
اتحادیههــا یــا تعاونیهــای مرتبــط) در اختیــار اشــخاص زیــر انفــراداً یــا اجتماع ـاً قــرار گیــرد :الــف)
تولیدکننــدگان ،مصرفکننــدگان ،واســطهها و توزیعکننــدگان کاالهــای پذیرفتــه شــده در بــورس؛
ب) اشــخاص حقوقــی کــه بعضــی از مدیــران آنهــا توســط اشــخاص مذکــور در بنــد الــف تعییــن
میشــوند؛ ج) مدیــران اشــخاص مذکــور در بنــد الــف و افــراد تحــت تکفــل آنهــا؛ بنابرایــن مالحظــه
میشــود کــه قانونگــذار نســبت بــه ذینفــع بــودن کارگــزاران در امــر معامــات نیــز حســاس بــوده و
در ایــن زمینــه بــا محدودیــت معامــات کارگــزار خواهــان مدیریــت تعــارض منافــع اســت .البتــه جــا
داشــت ایــن مقــرره نســبت بــه ســایر محصــوالت و کاالهــا نیــز در بــورس تســری پیــدا میکــرد و
منحصــر در تجــارت فــوالد نمیشــد.

بنــد ســوم .نقــش حفاظــت از اطالعــات محرمانــه در مدیریــت تعــارض
منافــع بــورس اوراق بهــادار
کارکنــان شــاغل در بخشهــای مختلــف بــورس ماننــد همــه مســتخدمان بخــش عمومــی دارای
اطالعاتــی هســتند کــه متناســب بــا فعالیــت اقتصــادی از ســوی مــردم در اختیــار آنــان قــرار میگیــرد
و بایــد توســط آنــان بــرای پیشــبرد اهــداف ســرمایهگذاری ،در بــورس مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
اطالعــات محرمان ـهای کــه از مــردم توســط کارگــزاران دریافــت میشــود ،نبایــد جــز بــرای مقامــات
صالحیـتدار افشــا شــده و ابــزار منافــع شــخصی شــود 1.وظیفــه کارکنــان شــاغل اســت کــه از افشــای
اطالعــات محرمانــه بــه خانــواده ،دوســتان یــا دیگــر همــکاران ســابق خــود خــودداری نماینــد؛ چراکــه
همیشــه بیــم سوءاســتفاده از اطالعــات شــخصی مــردم لــه یــا علیــه اشــخاص دیگــر م ـیرود و ایــن
ممنوعیــت ،بــه جهــت مــورد معاملــه قــرار نگرفتــن اطالعــات خصوصــی و مقتضــی مــردم اســت کــه
1-Prosecution Service, Standards of Conduct ،Conflict of Interest and Protection of Confidential Information, Crown
.Counsel Policy Matual, 2018, p 2
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بــه دلیــل منافــع شــخصی اعــم از اقتصــادی و غیراقتصــادی مــورد بهرهبــرداری و سوءاســتفاده قــرار
1
میگیــرد و از ایــن محــل منافعــی نصیــب ایــن کارکنــان یــا دیگــر اشــخاصی کــه مدنظــر آنــان شــود.
در واقــع بــا قــرار دادن ایــن اطالعــات در دســترس برخــی افــراد نزدیــک و خــاص ،رانــت و امتیــاز
اطالعاتــی بــه وجــود میآیــد کــه ایــن نــوع رانــت بــه معنــای کســب امتیازاتــی هســت کــه ســایرین
از کســب آن محــروم گشــتهاند کــه ایــن موضــوع برخــاف اصــول بــازار رقابتــی و برهمزننــده تــوازن
2
و تعــادل بــورس میباشــد.
ممنوعیــت افشــای اطالعــات محرمانــه در کشــورهای دیگــر نیــز وجــود دارد؛ چراکــه همــواره
بخــش خصوصــی بــه دنبــال کســب ســود بیشــتر و کاهــش هزینههــا اســت و بــه همیــن دلیــل ،یکــی
از راهکارهــای رســیدن بــه ایــن هــدف ،دسترســی بــه تصمیمســازان دولتــی و خریــد اطالعــات آنــان
اســت .بــر اســاس ک ـ ِد تعــارض منافــع کانــادا ،3وزرا اجــازه ندارنــد کــه اطالعــات محرمانــه را بــرای
منافــع غیردولتــی و تجــاری تــا  5ســال پــس از تــرک خدمــت افشــا نماینــد .تخطــی از ایــن الــزام
ســبب جریمههایــی ماننــد قطــع حقــوق بازنشســتگی خواهــد بــود .بــه فراخــور چنیــن اهمیتــی ،مــاده
 10دســتورالعمل تأییــد صالحیــت حرف ـهای مدیــران نهادهــای مالــی مصــوب  1386مقــرر م ـیدارد
اطالعاتــی کــه به موجب این دســتورالعمل و به منظور اجـــرای وظـــایف ،در اختیـــار اعضـــای کمیتـــه،
دبیـــر کمیتــه یــا هریــک از کارکنــان ســازمان بــورس اوراق بهــادار قــرار میگیــرد ،محرمانــه تلقــی
شــده و بــه جــز در مــوارد تعییــن شــده توســط هیئتمدیــره یــا مقــررات نبایــد اظهــار گــردد؛ بنابرایــن
اطالعــات محرمانــه را صرفـاً بایــد براســاس مجــوز قانونــی افشــا و در اختیــار عمــوم قــرار داد تــا زمینــه
انحصــار بــه وجــود نیایــد.
همچنیــن بــه موجــب مــاده  9دســتورالعمل اجرایــی آییننامــۀ ســرمایهگذاری خارجــی در
بورسهــا و بازارهــای خــارج از بــورس مصــوب  ،1390شــخصی کــه مجــوز معاملــه دریافــت میکنــد
موظــف اســت بــه درخواســت ســازمان ،اطالعــات ،اســناد و مــدارک الزم را بــه ســازمان ،بــورس یــا بــازار
خــارج از بــورس یــا مراجعــی کــه ســازمان تعییــن میکنــد در مهلــت مقــرر ارائــه نمایــد .ســازمان و
ســایر مراجــع موضــوع ایــن مــاده بایــد اطالعــات ،مــدارک و اســنادی را کــه از دارنــده مجــوز معاملــه
دریافــت میکننــد ،محرمانــه تلقــی کــرده و جــز در مــوارد خــاص و بــه موجــب قانــون بــه شــخص
دیگــری بــه غیــر از کارکنــان مرتبــط ،وکال ،بــازرس یــا حســابرس خــود ارائــه نکــرده یــا بــرای عمــوم
 .1صادقیمقدم ،حسن و محمد نوروزی ،نقد و بررسی نظام افشای اطالعات در بورس ایران ،فصلنامه حقوق ،دوره ،41
شماره  ،1390 ،2ص .140
 .2رنانی ،محسن و خضری ،محمد ،رانتجویی و هزینههای اجتماعی آن ،فصلنامه مفید ،شماره  ،1383 ،45ص .50
3-Canadian conflict of interest code
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منتشــر ننماینــد؛ عــاوه بــر ایــن مــوارد مــاده  10اساســنامه ســازمان بــورس اوراق بهــادار مصــوب
 1384کــه دربردارنــدۀ ســوگندنامه هیئتمدیــره ســازمان بــورس اوراق بهــادار هســت ،بــر حفــظ
اطالعــات مرتبــط بــا ســمت و مســئولیت اعضــا حتــی پــس از پایــان دوران تصــدی ســمت نیــز تأکیــد
منافــع انتشــار اطالعــات
مــیورزد .یکــی از مهمتریــن مــوارد انتشــار اطالعــات محرمانــه و تعــارض
ِ
توســط بازنشســتههای نهادهــای عمومــی اســت کــه پــس از تصــدی دوران ســمت ،اطالعــات دوران
تصــدی خــود در نهادهــای عمومــی را در اختیــار نهادهــای خصوصــی قــرار داده و ایــن نهادهــا بــا
اســتفاده از ایــن اطالعــات در بــازار از امتیــاز ترجیحــی برخــوردار میشــوند.
در مــاده  18قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران ،اعضــای شــورا ،ســازمان ،مدیــران
و شــرکای مؤسســه حسابرســی ســازمان ،مکلــف شــدهاند از افشــای مســتقیم یــا غیرمســتقیم اطالعــات
محرمانــهای کــه در اجــرای وظایــف خــود از آنهــا مطلــع میشــوند ،حتــی پــس از خاتمــه دوران
تصــدی خــود ،خــودداری کننــد .از آنجــا کــه ضمانتاجــرا ،یکــی از ویژگیهــای ذاتــی هنجارهــای
قانونــی و الزمــه اجــرای آن بــه شــمار میآیــد ،1مــاده  46مقــرر م ـیدارد اشــخاص زیــر بــه حبــس
تعزیــری از ســه مــاه تــا یــک ســال یــا بــه جــزای نقــدی معــادل دو تــا پنــج برابــر ســود بــه دســت
آمــده یــا زیــان متحمــل نشــده یــا هــر دو مجــازات محکــوم خواهنــد شــد -1 :هــر شــخصی کــه
اطالعــات نهانــی مربــوط بــه اوراق بهــادار موضــوع ایــن قانــون را کــه حســب وظیفــه در اختیــار وی قرار
گرفتــه بــه نحــوی از انحــاء بــه ضــرر دیگــران یــا بــه نفــع خــود یــا بــه نفــع اشــخاصی کــه از طــرف
آنهــا بــه هــر عنــوان نمایندگــی داشــته باشــند ،قبــل از انتشــار عمومــی ،مــورد اســتفاده قــرار دهــد یــا
موجبــات افشــاء و انتشــار آنهــا را در غیــر مــوارد مقــرر فراهــم نمایــد؛  -2هــر شــخصی کــه بــا اســتفاده
از اطالعــات نهانــی بــه معامــات اوراق بهــادار مبــادرت نماید؛بنابرایــن مالحظــه میشــود کــه بایــد در
قبــال افشــای اطالعــات محرمانــه ،ضمانتاجراهایــی ترکیبــی و مناســبی جهــت پیشــگیری از افشــا
اتخــاذ شــود تــا انتشــاردهندگان و اســتفادهکنندگان خــاص از ایــن اطالعــات مشــمول ضمانتاجــرا
گردنــد.

بنــد چهــارم .نقــش بیطرفــی در مدیریــت تعــارض منافــع بــورس اوراق
بهــادار
مبنــای اصلــی بیطرفــی را بایــد در برابــری افــراد نســبت بــه یکدیگــر و در رابطــه بــا مقامــات
عمومــی در برابــر قانــون دانســت 2.بیطرفــی همیشــه در قلــب و مرکــز ویژگیهــای یــک نظــام اداری
 .1راسخ ،محمد ،ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون ،فصلنامه مجلس و پژوهش ،سال  ،13شماره  ،1385 ،51ص .16
 .2ناجی ،مرتضی ،بیطرفی در دادرسی کیفری ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  56و  ،1385 ،57ص .33
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نهفتــه اســت کــه مــردم بــا حساســیت و نظــارت ویــژهای بــه دنبــال معیارســنجی ایــن ویژگــی در نهــاد
دولــت هســتند و ایــن موضــوع نیــز همــواره مــورد ســوال اندیشــمندان قرنهــای پیــش از زمــان کنونی
بــوده اســت کــه چگونــه مقــام عمومــی رفتــار جانبدارانــه از خــود نشــان میدهــد و چــه راهکارهایــی
بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن نــوع رفتارهــا وجــود دارد؛ 2بنابرایــن کشــورهای مختلــف بــرای تضمیــن
بیطرفــی و بــه تبــع آن پیشــگیری از فســاد ،اقــدام بــه تصویــب قوانیــن و مقــررات مختلــف کردنــد؛
ولــی نبایــد ایــن نظریــه را نادیــده گرفــت کــه قوانیــن و مقــررات بیشــتر الزام ـاً بــه کاهــش فســاد
نمیانجامــد؛ بــه عبــارت دیگــر ارتبــاط مســتقیمی بیــن افزایــش قوانیــن و مقــررات ســختگیرانه بــا
کاهــش تعــارض منافــع وجــود نــدارد .در صورتــی کــه بیطرفــی اداره در جامعــه بــه طــور مکــرر
مــورد تردیــد قــرار گیــرد ،اعتمــاد مــردم بــه نظــام سیاســی ـ اداری کشــور زایــل میشــود؛ بــه همیــن
دلیــل میتــوان بیطرفــی را کلیــد رضایــت مــردم از نظــام سیاســی دانســت .نفــوذ سیاســی در ارکان
ســازمان بــورس اوراق بهــادار و جابهجایــی بیضابطــه مدیــران ایــن نهــاد میتوانــد نقــض اســتقالل
2
و بــه تبــع آن ،خــارج شــدن ایــن نهــاد از مســیر بیطرفــی گــردد.
بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ بیطرفــی نهــاد دولــت از جملــه مســئوالن بــازار بــورس ،مــاده 5
دســتورالعمل اجرایــی افشــای اطالعــات شــرکتهای ثبتشــده نــزد ســازمان بــورس اوراق بهــادار
مصــوب  1386مقــرر م ـیدارد کــه اطالعــات افشــا شــده از ســوی ناشــر بایــد قابــل اتــکا ،بــهموقــع
و فــارغ از جانبــداری باشــد .اطالعــات دارای تأثیــر منفــی نیــز بایــد بــه همــان ســرعت و دقتــی کــه
اطالعــات دارای تأثیــر مثبــت منتشــر میشــود ،افشــا شــود .اطالعــات مهــم بایــد صریــح ،دقیــق و
کمــی ارائــه شــود .همچنیــن مــاده  ۶مقــرر م ـیدارد ارائــه اطالعــات بــه
تــا حــد امــکان بــه صــورت ّ
تحلیل گــران ،روزنامهنــگاران ،ســهامداران و ســایرین نبایــد بــه صــورت فــردی یــا انتخابــی باشــد،
مگــر اینکــه اطالعــات مزبــور قبـ ً
ا بــا رعایــت مفــاد ایــن دســتورالعمل افشــاء شــده باشــد .عــاوه بــر
ایــن ،مــاده  10اساســنامه ســازمان بــورس اوراق بهــادار مصــوب  1384کــه دربردارنــده ســوگندنامه
هیئتمدیــره ســازمان بــورس اوراق بهــادار هســت بــر بیطرفــی اعضــا تأکیــد مــیورزد؛ بنابرایــن
مشــاهده میشــود کــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه بــورس اوراق بهــادار نســبت بــه حفــظ بیطرفــی
تصمیمگیرنــدگان و دارنــدگان اطالعــات نهانــی توجــه ویــژهای کردهانــد تــا فضــای ســالم و رقابتــی
بــورس تضمیــن شــده و بــا نقــض بیطرفــی مســئوالن آن زمینــه تعــارض منافــع و فســاد پدیــد نیایــد.

1-Gilman. S. C, Ethics Codes and Codes of Conduct as Tools for Promoting an Ethical and Professional Public Service:
Comparative Successes and Lessons, the World Bank, Washington DC, 2005, p: 5
 .2رهبر ،نوید ،حفظ استقالل نظام بورس و اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مطالعات حقوقی تطبیقی ،دوره  ،8شماره  ،1396 ،1ص
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بنــد پنجــم .نقــش مشــارکت در فرآیندهــای تصمیمگیــری رســمی اثرگذار
بــر منافــع خصوصــی در مدیریــت تعــارض منافــع بــورس اوراق بهادار
موقعیتــی اســت کــه در آن یــک مقــام دولتــی در فرآیندهــای تصمیمگیــری مشــارکت میکنــد
کــه بــر منافــع شــخصی یــا خانوادگــی او ،اثرگــذار هســتند .همــه افــرادی کــه در دولــت مشــغول بــه
کار هســتند ،هــر زمانــی کــه در اتخــاذ یــک تصمیــم ،دارای نفــع شــخصی باشــند ،بایــد از مشــارکت در
انتشــار یــک ســند اداری یــا مشــارکت در انعقــاد یــک قــرارداد دولتــی مســتثنا گردنــد .بــرای مثــال،
شــخصی کــه در یــک فرآینــد از طــرف دولــت درگیــر یــک فرآینــد دولتــی اســت ،ممکــن اســت نفــع
شــخصی ایــا یکــی از اعضــاء خانــوادهاش در ایــن فرآینــد دولتــی دخیــل باشــد .در چنیــن مــواردی،
بهتــر اســت آن مقــام دولتــی ضمــن حفــظ منصــب دولتــی خــود ،از شــرکت در فرآینــد تصمیمگیــری
دربــاره امــوری کــه بــر نفــع شــخصی او اثرگــذار هســتند ،اجتنــاب کنــد .ایــن امــر زمانــی اتفــاق
میافتــد کــه بــه طــور مثــال ،شــخص ســوم تصمیمــات اتخاذشــده را مــورد پرســش قــرار دهــد یــا
مقــام دولتــی کــه نفــع او بــر تصمیمــات اثرگــذار اســت ،از شــرکت در رأیگیــری منــع گــردد یــا از
بحــث دربــاره پیشــنهادات طــرح شــده یــا برنامههــای ارائــه شــده انصــراف دهــد ،یــا اینکــه هیــچ نــوع
ســند یــا اطالعاتــی کــه بــر نفــع شــخصی او اثرگــذار هســتند ،در اختیــار او قــرار نگیــرد.
بــه موجــب مــاده  4دســتورالعمل کمیتــه ســازش کانــون کارگــزاران بــورس اوراق بهــادار مصــوب
 ،1387در مــوارد زیــر عضــو علیالبــدل بــه جــای عضــو اصلــی در جلســات کمیتــه شــرکت خواهــد
کــرد :الــف -در صــورت وجــود عــذر موجــه ،فــوت ،اســتعفا یــا ســلب شــرایط عضــو اصلــی؛ ب -قرابــت
نســبی یــا ســببی درجــه اول از هــر طبقــه بیــن عضــو اصلــی بــا یکــی از اصحــاب دعــوی؛ ج -دعــوای
حقوقــی یــا جزایــی بیــن عضــو اصلــی بــا یکــی از طرفیــن یــا همســر یــا فرزنــد او مطــرح باشــد یــا در
ســابق مطــرح بــوده و از تاریــخ صــدور حکــم قطعــی دو ســال نگذشــته باشــد؛ د -عضــو اصلــی ،مدیــر
عامــل ،عضــو هیئتمدیــره یـــا مالـــک بـــیش از پـــنج درصـــد ســـهام ،یکـــی از اصحــاب دعــوا باشــد.
مالحظــه میگــردد کــه چگونــه دارا بــودن منافــع شــخصی از اتخــاذ تصمیــم عمومــی تأثیرگــذار در
آن منافــع بازدارندگــی میکنــد و نقــض منافــع خویشــاوندان نیــز در ایــن زمینــه قابــل چشمپوشــی
نیســت.
همچنیــن بــه موجــب مــاده  3قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران ،شــورا باالتریــن
رکــن بــازار اوراق بهــادار عنــوان شــده اســت کــه تصویــب سیاس ـتهای کالن آن بــازار را بــر عهــده
دارد .ازجملــه اعضــای شــورا یــک نفــر نماینــده از طــرف کانونهــای بــورس ،ســه نفــر خبــره مالــی
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منحصــراً از بخــش خصوصــی بــا مشــورت تشــکلهای حرفـهای بــازار اوراق بهــادار بــه پیشــنهاد وزیــر
امــور اقتصــادی و دارایــی و تصویــب هیئتوزیــران و یــک نفــر خبــره منحصــراً از بخــش خصوصــی
بــه پیشــنهاد وزیــر ذیربــط و تصویــب هیئتوزیــران بــرای هــر بــورس کاالیــی هســتند .مــدت
مأموریــت ایــن اعضــا پنــج ســال اســت و آنــان را نمیتــوان از میــان اعضــای هیئتمدیــره و کارکنــان
ســازمان انتخــاب کــرد .همچنیــن عضــو اخیــر فقــط در جلســات مربــوط بــه تصمیمگیــری همــان
بــورس شــرکت میکننــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد قانونگــذار نســبت بــه تأثیرگــذاری اعضــای
بــورس خــاص بــر بورسهــای دیگــر توجــه کــرده و آنــان را از تصمیمگیــری و درنتیجــه تأثیرگــذاری
منــع داشــته اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــر اســاس مــاده  16نیــز انجــام هرگونــه معامــات اوراق بهــادار
ثبتشــده یــا در شــرف ثبــت نــزد ســازمان یــا هرگونــه فعالیــت و مشــارکت مســتقیم یــا غیرمســتقیم
در انجــام معامــات مذکــور توســط اعضــای شــورا ،ســازمان ،مدیــران و شــرکای مؤسســه حسابرســی
ســازمان و نیــز اشــخاص تحــت تکفــل آنهــا ممنــوع اســت .ایــن مقــرره حکایــت از آن دارد کــه اعضــای
ذکــر شــده ممکــن اســت در صــورت مجــوز قانونــی مبنــی بــر انجــام معامــات ،در تصمیمگیریهــای
خــود بــه عنــوان نهــاد مافــوق ،بــر معامــات و ارزش ســهام بــر اســاس منافــع خــود تأثیرگــذار بــوده و
منافــع شــخصی خــود را ملحــوظ دارنــد.

بنــد ششــم .نقــش اشــتغال همزمــان یــا فعالیتهــای مــوازی بــا وظایــف
عمومــی در مدیریــت تعــارض منافــع بــورس اوراق بهــادار
اعمــال محدودیــت جهــت تصــدی اشــتغال دوم یکــی از راهکارهــای مؤثــر پیشــگیری از تعــارض
منافــع محســوب میشــود 1کــه البتــه فعالیتهــای فرهنگــی ،تحقیقاتــی و آموزشــی از ایــن ممنوعیــت
مســتثنا هســتند 2.ایــن موضــوع حتــی مــورد توجــه قانونگــذار اساســی نیــز قــرار گرفتــه و بر اســاس آن
اصــل  141قانــون اساســی تصویــب شــده اســت .در ایــن اصــل مقــرر شــده کــه کارمنــدان دولــت نبایــد
بیــش از یــک شــغل دولتــی داشــته باشــند و داشــتن هــر نــوع شــغل دیگــر در نهادهایــی کــه تمــام
یــا قســمتی از ســرمایه آن متعلــق بــه دولــت اســت و نیــز ریاســت و مدیریــت عامــل یــا عضویــت در
های
هیئتمدیــره انــواع مختلــف شــرکتهای خصوصــی ،جــز شــرکتهای تعاونــی ادارات و مؤسســه ِ
آنــان ممنــوع اســت .ازجملــه محدودیتهایــی کــه بــرای مشــاغل ثانویــه مقامــات عمومــی وجــود دارد،
عــدم تداخــل آن بــا فعالیتهــای رســمی و شــغلی اســت .بــه طــور مثــال میتــوان فعالیتهــای
خیریــه ،فرهنگــی ،آموزشــی را ادامــه داد؛ ولــی بایــد ایــن احتمــال منطقــی را بدهنــد کــه آن ســازمان
 .1رزاقی ،ابوالفضل و سید عباس پرهیزکاری ،تعارض منافع ،راهکارهای پیشگیری و مدیریت ،مرکز پژوهشهای
.اقتصادی ،دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی ،شماره مسلسل ،1396 ،15801 :ص 8
2-CEPEJ, Report on European judicial systems, efficiency and quality of justice, 2014, p 343
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یــا نهــاد از ذینفعــان اصلــی در بــورس نباشــد 1.در صورتــی کــه ســخنرانی یــا مقالــه و کتابــی نگاشــته
شــود حتــی در صورتــی کــه غیرمرتبــط بــا شــغل باشــد ،میتــوان اجــرت گرفــت؛ ولــی در صورتــی
کــه ایــن فعالیتهــا مشــمول وظایــف کارکنــان تعریــف شــود نمیتــوان در ازای آن ،حقوقــی دریافــت
کــرد 2.تعــارض منافــع در زمینــه اشــتغال همزمــان ،بایــد تحــت مقرراتگــذاری صریــح قــرار گیــرد کــه
در آن مقامــات عمومــی محــدود و در صــورت امــکان بــه طــول کلــی از حــق اشــتغال بــه ســمتهای
فرعــی و ثانویــه محــروم شــوند 3.مطابــق مــاده  104قانــون اساســی ایتالیــا ،بــه دلیــل پیشــگیری از
تعــارض منافــع اعضــای شــوراهای عالــی در طــی عضویــت در ایــن شــورا نمیتواننــد بــه عنــوان عضــو
پارلمــان یــا شــورای محلــی ،دادگاه قانــون اساســی یــا عهــدهدار وزارت گردنــد.
برخــی از مقامــات عمومــی ،دارای فعالیتهــای مــوازی بــا شــغل رســمی خــود هســتند؛ ماننــد
عضویــت در هیئترئیســه تشــکلهای مردمنهــاد کــه میتواننــد بــرای ایــن تشــکلها ،از ســمت و
موقعیــت رســمی خــود تســهیالتی فراهــم آورنــد .در فنالنــد بــه موجــب آییننامــه داخلــی پارلمــان
مصــوب  ،2015نماینــدگان ملــزم بــه افشــای روابــط و مشــاغل خــارج از وظایــف رســمی خــود هســتند
کــه ایــن مــوارد شــامل فعالیتهــای اقتصــادی ،ســهامداری شــرکتها و کارخانههــا ،ســایر دارایــی
درخــور توجهــی اســت کــه میتوانــد از اهمیــت بهســزایی در هنــگام تصــدی ســمت پارلمــان باشــد
برخــوردار باشــد .حدنصــاب دارایــی یــا ســهام 50 ،هــزار یوریــا  20درصــد ســهام شــرکت تعییــن شــده
اســت کــه در صــورت نائــل شــدن بــه ایــن حدنصابهــا ،بایــد اعــام کــرد  .بنــا بــر اهمیــت ممنوعیــت
یــا محدودیــت مشــاغل مــوازی ،بــر اســاس مــاده  10قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی
ایــران ،اشــتغال اعضــای هیئتمدیــره بــه صــورت موظــف و تماموقــت بــوده و بههیچوجــه حــق
اشــتغال یــا پذیــرش مســئولیت دیگــری در ســایر دســتگاهها ،بنگاههــا و نهادهــا اعــم از دولتــی و
غیردولتــی را نخواهنــد داشــت .ریشــه تأســیس چنیــن مــادهای را بایــد تعــارض منافــع جســتجو کــرد؛
زیــرا افــراد دارای مشــاغل مــوازی ممکــن اســت تعهــد خــود را بــهدرســتی انجــام نــداده و در مواقــع
تصمیمســازی منافــع شــغل ثانویــه خــود را در نظــر بگیرنــد .ایــن موضــوع بــه خصــوص بــا مــاده
 12تکمیــل میشــود کــه بــه موجــب آن اعضــای هیئتمدیــره قبــل از شــروع بــه کار در ســازمان
موظفانــد در جلســه شــورا ســوگند یــاد کننــد کــه وظایــف قانونــی خــود را بــه نحــو احســن انجــام
دهنــد کــه الزمــه ایــن امــر پرهیــز از پذیــرش و اشــتغال در مشــاغل ثانویــه و مــوازی اســت.
1-Stefan, L, Septimius Pârvu., Munir Podumlijak. and Cornelia Cozonac, Conflicts of interest and
incompatibilities in Eastern Europe, Rule of Law Program South East Europe, 2012, p: 40.
2-Michael D and Stark Andrew, Conflict of Interest in the Professions, New York: Oxford University Press,
2001, p 8.
3-Jenkins, M. Conflicts of Interest Topic Guide, Transparency International, 2015, p: 4
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نتیج 
ه
بــورس اوراق بهــادار بــه دلیــل اهمیــت کنونــی میتوانــد نقــش محــرک و تعیینکننــدهای در
شــکوفایی اقتصــادی کشــور ایفــا کنــد .باتوجهبــه سیاس ـتهای کلــی خوداتکایــی در کشــور و وجــود
تحریمهــا ،ایــن بــازار میتوانــد تــا حــدودی بــه پیشــبرد اهــداف اقتصــادی کشــور کمــک نمایــد .از
طــرف دیگــر در صــورت عــدم نظــارت و فقــدان بیطرفــی دولــت در ایــن عرصــه ،فســادزا بــوده و
اعتمــاد عمومــی را بــا چالــش جــدی مواجــه ســازد .حجــم زیــاد ســرمایهگذاریها در ایــن بــازار و
نیــز فعالیــت شــرکتهای مختلــف ،نظــارت جــدی دولــت را بــر ایــن بــازار میطلبــد؛ البتــه نظارتــی
کــه ســبب مداخلــه مناقش ـهآفرین دولــت نشــده و علیرغــم حفــظ بیطرفــی ،بــه تنظیمگــری بــازار
بپــردازد .جلــوه بــارز فســاد ،موقعیتهــای تعــارض منافــع اســت کــه بایــد پیشــگیری یــا مدیریــت
شــوند .بــا بررســی و تحلیــل قوانیــن و مقــررات موجــود در ســپهر هنجــاری جمهــوری اســامی ایــران
میتــوان دریافــت کــه مــوارد درخوراعتنایــی در مــورد مدیریــت تعــارض منافــع در بــورس وضــع
و الــزامآور شــده اســت .مصادیقــی همچــون اعــام دارایــی و منافــع و شفافســازی آنــان ،حفاظــت
از اطالعــات محرمانــه ،حفــظ بیطرفــی ،ممنوعیــت مالکیــت ســهام شــرکتها توســط مقامــات
تصمیمگیــر بــورس ،محدودیــت تصمیمگیــری ذینفعهــا در فرآیندهــای تصمیمگیــری بــر بــازار
بــورس و ممنوعیــت فعالیتهــای مــوازی و متعــارض بــا مســئولیتهای بــورس ازجملــه مــواردی
اســت کــه در قوانیــن و مقــررات تضمیــن شــده اســت.
باتوجهبــه پراکندگــی و عــدم تنقیــح ایــن قوانیــن و مقــررات بــه نظــر میرســد قانونگــذار بایــد
در پــی تدویــن و تصویــب قانــون جامــع پیشــگیری و مدیریــت تعــارض منافــع در بــورس اوراق بهــادار
برآیــد تــا زمینــۀ فســاد و تعــارض منافــع در ایــن عرصــه بــه حداقــل رســیده و نیــز ســهامداران و
شــرکتهای فعــال بــورس بــا دیــدی جامــع نســبت بــه موقعیتهــای تعــارض منافــع بــه فعالیــت
در بــورس اقــدام نماینــد .بــرای ایــن منظــور میتــوان اقــدام بــه تدویــن و تصویــب کدهــای رفتــار
حرفــهای سیاســتگذاران ،مدیــران ،کارکنــان و کارگــزاران کــرد تــا موقعیتهــای تعــارض منافــع و
اقدامــات متقابــل در آن پیشبینــی شــود .عــاوه بــر ایــن بایــد شــاهد بــورس شیشـهای باشــیم کــه در
آن تصمیمســازان ایــن بــازار بــا شــفافیت بیشــتری اتخــاذ تصمیــم نماینــد تــا زمینــۀ نظــارت مــردم
از طریــق رســانهها و مطبوعــات بــر ایــن عرصــه فراهــم شــده و سوءاســتفاده از اختیــارات در نهــاد
بــورس بــه حداقــل برســد .در ایــن صــورت میتــوان بــه کاهــش چشــمگیر تعــارض منافــع و مدیریــت
آن در بــورس اوراق بهــادار امیــدوار بــود کــه مقامــات تصمیمســاز ایــن بــازار بــا مدیریــت قانونــی
تعــارض منافــع بــه انجــام وظیفــه بپردازنــد.
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 .14صادق��ی مق��دم ،حس��ن و محم��د ن��وروزی (« .)1390نقــد و بررســی نظــام افشــای
اطالعــات در بــورس ایــران» ،فصلنامــه حقــوق ،دوره  ،41شــماره  ،2صــص .149-131

ِ
اســتثنای
«شــرایط اســتثنایی و
 .15مشــهدی علــی ،علــی دارایــی و صدیقــه قارلقــی،
ِ
حاکمیــت قانــون (مــورد پژوهشــی رویکــرد خبــرگان قانــون اساســی بــه وضعیتهــای
اضطــراری)» ،فصلنامــه پژوهشهــای نویــن حقــوق اداری ،دوره  ،2شــماره  ،1399 ،4ص . 39-56
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شــماره  56و  ،57صـ�ص .78-29

 .17وکیلی��ان ،حس��ن و داور درخش��ان (« .)1396بررســی کارایــی قوانیــن افشــای امــوال در
کاهــش فســاد اداری بــا رویکــرد تطبیقــی» ،دوفصلنامــه دیدگاههــای حقــوق قضایــی ،شــماره
 ،78 -77صــص .39-56
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.2015  و اصالحــی2006  ک��د تعــارض مناف��ع کانــادا مصــوب.27
 پایاننامه.د

 «الگــوی مطلــوب نظــارت قضایــی بــر اشــتباه مقــام اداری در. فاطم��ه، افشــاری.28
، رسـ�اله دکتـ�را،»حقــوق ایــران بــا رویکــردی تطبیقــی بــه حقــوق انگلســتان و فرانســه
.1396 ، دانشــگاه عالم��ه طباطبایـ�ی،تهرــان
 جزءات کالسی. ه

 دوره،» جــزءه کالس��ی «آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات بــازار ســرمایه، حمیـ�د، اســدی.29
.1397 ، دانشــگاه عالم��ه طباطبایـ�ی،آموزش��ی مدیری��ت س��رمایه
A: Books
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عدالــت هســتند .بــه صــورت کلــی میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری نمــود کــه عمــوم مــردم خواهــان
بهتریــن گزینــۀ ممکــن هســتند و بهــای آن را نیــز پرداخــت میکننــد .هــدف در برقــراری عدالــت
ق بــا مدیریت
اجتماعــی ،داشــتن بهتریــن گزینــه بــه هــر قیمتــی نیســت بلکــه بهتریــن گزینــه در تطابـ 
کارآمــد بــه عنــوان هــدف در نظــر گرفتــه میشــود .اختالفهــا بایــد بــا ســریعترین و ارزانتریــن
روش و بــا درنظرگرفتــن منافــع عمومــی و همچیــن منافــع مدعــی حــل و فصــل شــوند».
همانگونــه از عبــارات فــوق برمیآیــد ،مباحثــی کــه در دفــاع از تفویــض قــدرت قضــاوت بــه
نهادهــای اجرائــی وارد شــدهاند را میتــوان بــه صــورت ذیــل خالصــه نمــود:

*
*
*

قضاوت اداری در مقایسه با داوری ،ارزانتر است.
خدمــات قضــاوت اداری در مقایســه بــا خدمــات داوری بــرای مــردم عــادی در دســترستر و
ســادهتر ارائــه میگــردد.
فرآینــد قضــاوت در نهادهــای اجرایــی انعطافپذیــر و غیررســمی اســت درحالیکــه
رویههــای داوری بســیار ســخت ،دقیــق و دارای جزئیــات بیشــتری اســت.
یکــی دیگــر از توجیهاتــی کــه در بــاال بدانهــا اشــاره نشــده ،دانــش فنــی و مهــارت تخصصــی
محاکــم اداری در قیــاس بــا داوری اســت .محاکــم اداری مشــتمل بــر هیئتهایــی از افــراد دارای
مهــارت و دانــش فنــی هســتند کــه دربــاره مســئله اختــاف ،دارای اطالعــات کافــی میباشــند .در
نقطــه مقابــل ،قاضیهــای دادگاههــای معمولــی دارای دانــش حقوقــی بــوده و از اطالعــات فنــی الزم
کــه الزمــه قضــاوت در مــورد اختالفهــای عصــر مــدرن میباشــند ،بیبهــره هســتند.
بهاختصــار ،ب ـ ه دلیــل غیررســمی بــودن فرآینــد قضــاوت و داشــتن دانــش فنــی ،اســتانداردهای
جامعــه لیبــرال توســط محاکــم اداری در برقــرار نمــودن عدالــت بــه شــیوۀ ســریع و ارزان ،بــه میــزان
زیــادی بــرآورده میگــردد .مــوردی کــه در ایــن بیــن وجــود دارد ایــن اســت کــه قضــاوت توســط
محاکــم اداری بــا انتقادهایــی نظیــر نبــو ِد تخصــص در امــور حقوقــی و بیطرفــی هــم مواجــه شــده
اســت.
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